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MESTRE DINA 21/11/2013

Presidente e rainha
Dina Maria ganhou título de Mestre da Cultura por ser uma defensora dos vaqueiros, profissão que a encantou ainda
menina. Na edição de ontem do programa Grandes Nomes, ela contou sua história

Marcos Sampaio
marcossamapaio@opovo.com.br Tudo é
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em frente. Foi com toda essa força, além de uma alegria constante, que ela aceitou o convite para participar do Debates
Especiais Grandes Nomes de ontem. Na pauta: uma vida dedicada ao sertão e à profissão de vaqueira.

Presidente da Associação dos Vaqueiros e Aboiadores do Sertão Central, Dina Maria Martins Lima nasceu na fazenda
Barra do Cancão, próximo de Canindé, em 21 de agosto de 1954. Ainda pequena, vendo o pai e os irmãos cuidando do
rebanho de família, se encantou por aquela lida e sonhava poder fazer o mesmo. “Quando os bichos estavam perto de
parir, eu passava a noite pastorando, esperando pra ver eles nascendo”, conta ela, que nunca se interessou pelos
afazeres domésticos. “Eu tinha medo de cozinha”.

Reconhecimento

Dina também nunca se interessou pela escola. Nos tempos de colégio interno, grande mesmo era a saudade que sentia
do sertão. “Segunda a sexta-feira era o tempo cruel. Eu ficava só esperando pra voltar pro sertão”, conta. Embora já
soubesse montar e cuidar dos animais, a primeira chance de assumir o papel de vaqueira de verdade aconteceu aos 14
anos, quando uma rês do vizinho fugiu e se misturou com as de sua casa. Como não havia nenhum homem disponível

naquele momento, o pai perguntou se ela iria lá para resolver a questão. “Aí meu coração se abriu. Até usei as perneiras
do meu pai”, lembra com sorriso de menina.
 

Daí em diante, a vida da menina vaqueira passou a girar em torno do ofício que mais amava. O título de Mestre da
Cultura, dado pelo Governo do Estado, é um reconhecimento pelos muitos anos vestindo gibão e chapéu de couro. “Como
mestre, tenho mais trabalho, sou mais reconhecida. Se eu não fosse a Mestre Dina, não estaria aqui”, confirma Dina, que,
ao longo da vida, ainda ganhou o título de Rainha Vaqueira do Sertão. “Sempre fui vaidosa”, arremata.

Contrariando uma imagem de sertão machista, Dina Maria teve muito apoio dos homens. Primeiro do pai, depois do
marido. Casada aos 17 anos com o vaqueiro Fernando Pereira Lima, ele apoiava a mulher em suas muitas atividades.
Inclusive naquelas tradicionalmente tidas como masculinas. “A mulher é muito forte. O homem é sempre uma pessoa
mais fraca”, determina a devota de Nossa Senhora, do Menino Vaqueiro e de Santa Joana D’Arc. “Já ouvi que ela (Joana)
enfrentou muita gente, exército, e era muito forte. Por ser mulher, achei que ela fosse me dar muita força”.

Força foi algo que Mestre Dina precisou bastante. Nem todos aceitavam ter uma mulher como presidente da Associação
dos Vaqueiros e Aboiadores do Sertão Central, mas ela apostou no desafio e acabou ficando no posto por seis mandatos.
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Mestre Dina: amor ao ofício de vaqueira, devoção a Nossa
Senhora e inspiração em Joana D'Arc
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dos Vaqueiros e Aboiadores do Sertão Central, mas ela apostou no desafio e acabou ficando no posto por seis mandatos.
Essa força também já serviu pra enfrentar cobra perigosa no meio do mato, derrubar boi em vaquejada e enfrentar um
ladrão procurado que entrou em sua casa (“dei uma porrada nele, depois outra e outra, até que a polícia chegou”). Hoje,
ela só guarda um sonho a ser realizado. Inusitado, mas um sonho. “Sonho em falar com uma alma. Nunca vi alma, nem
lobisomem. Queria falar com uma pra saber se isso existe mesmo”.

Ofício

No último dia 16 de outubro, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.870, que regulamenta a profissão de
vaqueiro. Segundo a lei, considera-se vaqueiro o “profissional apto a realizar práticas relacionadas ao trato, manejo e
condução de espécies animais do tipo bovino, bubalino, equino, muar, caprino e ovino”. Para Mestre Dina, isso pode ser
considerado uma grande vitória, já que eles “vão ter direito a 13º salário e férias. Mas ainda ficou faltando o plano de
saúde. Existe muito vaqueiro que ficou encostado, dependendo de família, de filho”. Segundo ela, diariamente acontecem
acidentes com esses profissionais, o que exigiria uma cobertura na área de saúde. 
 

Outro assunto bastante questionado durante a entrevista no Debates Especiais Grandes Nomes foram as vaquejadas e o
quanto elas podem causar danos aos animais.

“Vaquejada é um esporte. Eu amo os animais”, afirma Mestre Dina, acrescentando que faz, através da Associação, um
trabalho de conscientização junto a outros vaqueiros. “Mas hoje, na vaquejada tradicional, as pessoas não estão nem aí
se o animal cai ou não”, lamenta.

 

Saiba mais

 

Além de presidente da Associação dos Vaqueiros e Aboiadores do Sertão Central, Mestre Dina realizou outros trabalhos
como membro do Conselho Maria da Penha (do qual está afastada) e em atividades voltadas para idosos e detentos. Ao
longo da vida, também foi parteira de gente e de animal.

Uma das histórias mais famosas de Mestre Dina é de quando ela conheceu Luiz Gonzaga, em uma festa em Canindé. O
diálogo entre eles aconteceu em público e na forma de versos cantados:

Gonzaga – Morena tão bonita/ Aonde você mora?

Dina – Eu moro bem distante/ Meu marido tá lá fora
 

Gonzaga – Pois dê lembrança a ele/ Se arretire e vá embora

Dina – Eu vô me arretirando/ Mas não é com medo não/ É mostrando para o povo/ A minha boa intenção

A Associação dos Vaqueiros e Aboiadores do Sertão Central conta hoje com 300 membros e organiza diversos eventos,
como a Missa do vaqueiro. Durante os eventos, eles reúnem mais de 1000 vaqueiros.

 

Os entrevistadores

Luciano Almeida, jornalista

Marcos Sampaio, repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Demitri Túlio, repórter especial do O POVO



07/02/17 13:48Presidente e rainha | O POVO

Página 3 de 4http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2013/11/21/noticiasjornalvidaearte,3166275/presidente-e-rainha.shtml

> TAGS: RAINHA PROFESSORA DINA MESTRE
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O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, é o convidado de hoje do Debates Especiais Grandes Nomes.
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Nenhum comentário ainda, seja o primeiro a comentar esta notícia.
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